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Register van Verwerking van persoonsgegevens
1 Verwerker
1a Verwerker is “De Plaatjesfabriek” (KvK 71378677), gevestigd aan de
Schoterlandseweg 45 c
8451 KA Oudeschoot
0513-436590
http://cees-elzinga.nl
Verantwoordelijk voor het beheer en verwerking van de persoonsgegevens is Cees Elzinga,
directeur/eigenaar van De Plaatjesfabriek.
2 Doel van de gegevensverwerking
Persoonsgegevens worden verzameld en bewaard om transacties of contacten tussen het
bedrijf en (potentiële) kopers van de producten of diensten van het bedrijf ordentelijk te
doen verlopen.
Potentiële kopers zijn personen of instanties die contact opnamen met Cees Elzinga om
geïnformeerd te worden over producten of diensten van het bedrijf.
3 Aard van de gegevens
Persoonsgegevens zijn een combinatie van






naam
(aflever-)adres
telefoonnummer
e-mail/url
kopie van de factuur met daarop vermeld de aankoopdatum, de aard van het
gekochte, de koopsom en BTW, de wijze van betaling en de naam en woonplaats van
de koper

4 Beheer van de gegevens
4a Persoonsgegevens worden niet digitaal opgeslagen.
4b Persoonsgegevens worden niet gedeeld met enige persoon of instantie.
4c Alle persoonsgegevens worden bewaard in de vorm van een (gedeeltelijk) ingevuld
“Aankoopformulier”1, eventueel met een daaraan gehechte kopie van de factuur en
eventuele notities ter zake van de (voorgenomen) koop of verstrekte informatie. De
formulieren en bijbehorende bescheiden worden bewaard in een door Cees Elzinga
beheerde map.
4d Persoonsgegevens worden vernietigd zodra levering en facturering heeft plaatsgevonden
en de koopsom door Cees Elzinga contant of giraal is ontvangen of, als geen koop tot stand
is gekomen, ten hoogste zestig dagen na het eerste contact.
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Zie bijlage
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5 Klachten
Voor klachten over dit register of de implementatie ervan kunnen (potentiële) kopers
contact opnemen met Cees Elzinga.
26 september 2018
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Cees Elzinga
Grafiek & Tekeningen

Aankoopformulier

http://cees-elzinga.nl/
Schoterlandseweg 45c
8451 KA Oudeschoot
0513 43 65 90
06 570 405 89
ceeselzinga@gmail.com
NL19 ABNA 0619 8151 83
KvK 71378677
BTW 074720296B01

Datum aankoop: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam koper: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode/woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Maker: Cees H. Elzinga
Titel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ingelijst/niet ingelijst

Ophalen/verzenden

Prijs incl. BTW: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bijzonderheden:

Handtekening koper: …………………………………………………………………………………………………………………………..

